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понедељак, 18 новембар 2019 23:03

 Министарка за европске интеграције Србије Јадранка Јоксимовић изјавила је за РТС да
извештај Европске комисије о примени акционих планова за преговарачка поглавља 23 и
24 неће утицати на отварање нових поглавља, уз тврдњу да се француски "нон пејпер"
не би односио на Србију и Црну Гору као приступајуће државе.

  

  Јоксимовић за емисију "Око" Радиотелевизије Србијеобјаснила да се француски папир,
"неформалнидокумент", тиче држава кандидата, а Србија јеприступајућа држава.   

Ово би се тешко односило и тешко примењивало на преговарачке процесе Србије и Црне
Горе, рекла је Јоксимовић и навела да су кандидати СевернаМакедонија и Албанија, а
потенцијални кандидати Босна и Херцеговина и Косово.

  

Она је најавила и да ће сутра разговарати са француским амбасадором о тој теми.

  

Како би и ко би измерио у којој смо фази по новој методологији, упитала је Јоксимовић.

  

Јоксимовић је, коментаришући нон пејпер о акционимплановима за поглавља 23 и 24,
рекла да се посебно касни у усвајању уставних амандмана, али да верује да је боље
имати квалитет пре брзине.

  

 1 / 2



Јадранка Јоксимовић: Француски предлог о проширењу ЕУ се не односи на Србију која је приступајућа држава
понедељак, 18 новембар 2019 23:03

Што се тиче законодавног оквира, све је усвојено и сада је примена на реду, додала је
она.

  

Ми смо припремили потпуно четири преговарачке позиције, рекла је Јоксимовић и
додала да се ради на припреми још три поглавља.

  

Србија је искрено посвећена европском путу, рекла је она.

  

Јоксимовић је рекла да ће се нови шеф дипломатије ЕУ Жозеп Борел трудити и урадиће,
у дијалогу Београда и Приштине, све оно што је за Србију важно, а то је статусна
неутралност ЕУ.

  

Несумњива је наша посвећеност дијалогу, али годину дана практично ништа, закључила
је Јоксимовић.

  

(Фонет)
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